Csíkszeredára utaztunk

A Felföldi István Sport Egyesület 6-7-8. osztályos kézilabdázóival Csíkszeredára utaztunk a
helyi Nagy Imre Általános Iskola meghívására. Az utazó sportolóink: Csatlós Eszter, Laurinyecz Emese,
Sipka Mónika, Tóth Réka, Vozár Mercédesz, Vida Réka, Csomor Bianka, Somogyi Szilvia, Barna
Barbara, Biri Ákos, Masa Miklós, Pop Patrik, Mohácsi Balázs, Makoviczki Ákos, Balogh József, Judik
János, Judik Péter, Szőke Norbert, Szász András. Kísérők: Stuber Ildikó, Biriné Csiernik Éva, Dézsi
Róbert
Február 26-án, szerdán indultunk, és 10 óra buszozás után érkeztünk meg a gyönyörű Csíkimedencébe, annak is legnagyobb városába, Csíkszeredára. A gyerekeket a „nagyimrés” kézilabdázók
családjai szállásolták el, a felnőttek az iskola vendégszobáiban aludtak.
Csütörtökön 4 fiú és 4 lány csapat részvételével a városi sportcsarnokban került megrendezésre
a Nagy Imre Kupa. A fiúk Csíkszentmárton, Gyergyóremete és a Nagy Imre Általános Iskola csapatát is
magabiztosan legyőzték, így elsők lettek, ráadásként Pop Patrik a gólkirályi címet is megszerezte. A
lányok harmadikok lettek, a vendéglátóinkat könnyedén verték, de nem bírtak a Szárheggyel és
Csíkszereda város ifjúsági csapatával.
A pénteki napunk is a sportról szólt. Először Gyergyóremetére utaztunk, ahol a fiúk újra
megmérkőztek a helyi általános iskola csapatával, majd továbbutaztunk Szárhegyre, ahol a lányok
játszottak edzőmeccset. Mindkét csapatunk győzelemmel tért vissza erről a kirándulásról. Este a
város jégcsarnokában két órát korcsolyáztunk. Meg kell jegyeznem, a helyiek ebben sokkal jobbak
voltak.
Szombaton a vendéglátó gyerekekkel együtt Csíkmenaságba kirándultunk, ahol a hagyománnyá
vált Hargita megyei farsangtemetést, télbúcsúztató vigasságot láthattuk. 13 néptánccsoport indult
Menaságból a környező falvakba, zenével, tánccal, humoros előadásokkal szórakoztatva az őket
követő felvonulókat és a helyieket. A felvonulás útvonalán terített asztalok vártak mindenkit, az
asztalokra hagyományos étel és ital került: főtt pityóka, túró, hagyma, füstölt szalonna, pánkó (fánk),
kürtős kalács, köményes pálinka. A felvonulás szalmabábu-égetéssel és közös ebéddel zárult. A több
mint 600 fős rendezvényt a Duna TV is közvetítette. Ezen a napon példát kaptunk arról, mit jelent
magyarnak lenni Románia közepén, megőrizni és ápolni hagyományainkat, és megérintett minket is
az együvé tartozás felemelő és egyben szívszorító érzése.
Vasárnap reggel elbúcsúztunk vendéglátóinktól. Ígéretet kaptunk, hogy a májusi, újkígyósi
Felföldi Kupán újra találkozunk, ekkor majd a mi kézilabdázóink családjai fogadják a csíkszeredai
gyerekeket.
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